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9. Článek 25 
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

 
a) Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních 
a společenských funkcí lesa podporou ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 
4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na 
prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy 
a 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 
2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní 
hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

 
b) Oblasti podpory 

Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících 
dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění - oplocenky.   
Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které 
žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle 
převzaté platné lesní hospodářské osnovy.  

 
c) Definice žadatele/příjemce dotace 

 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, 

 Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo 
vypůjčitelů lesních pozemků. 

 
d) Druh a výše dotace, režim podpory 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 
50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 nařízení Komise (EU) 
č. 702/2014. 
 

e) Způsobilé výdaje 
Dotaci lze poskytnout na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 Obecných 
podmínek Pravidel, nebo neinvestiční výdaje. 
 

1) částečná úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany 
(oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, které byly 
vysazené v souladu s projektem obnovy; meliorační a zpevňující dřeviny jsou určeny 
podle vyhlášky č. 83/1996, Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů 
a o vymezení hospodářských souborů. Minimální výška oplocenek musí být 
1,6 metru. Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky.  
 

f) Kódy způsobilých výdajů 
 

Kód výdaje Název způsobilého výdaje 

028 Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin 

 
g) Kritéria přijatelnosti 

1) Projekt lze realizovat na lesních pozemcích mimo imisní oblasti A a B stanovené dle 
vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí; C. 

2) Lesní pozemky, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny platným 
lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou osnovou; C. 
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3) Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních 
a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem obnovy; C. 
 

h) Další podmínky 
1) Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) 

č. 702/201441; C. 
2) Dotace nebude vyplacena ve prospěch žadatele/příjemce dotace, vůči němuž je 

vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní 
podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen; u této 
podmínky se žadatel/příjemce dotace (podnik) chápe jako skupina propojených a 
partnerských podniků dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, včetně jeho 
vazeb na zahraniční subjekty; C. 

3) Žadatel nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14) nařízení Komise 
(EU) č. 702/2014; C. 

4) Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou 
realizovány stavební výdaje, jsou: vlastnictví, spoluvlastnictví s min. 50% podílem, 
nájem, pacht, výpůjčka, věcné břemeno.  

5) Dotaci nelze poskytnout na výsadbu dřevin, individuální ochranu či následnou péči 
o porost v době po realizaci projektu; C. 

6) V době podání Žádosti o platbu na MAS počet jedinců lesních dřevin, které jsou 
podle vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o 
vymezení hospodářských souborů, v daném místě dřevinami melioračními a/nebo 
zpevňujícími42, odpovídá alespoň z 90 % minimálnímu počtu 
sazenic/poloodrostků/odrostků, uvedenému pro jednotlivé druhy lesních dřevin 
v příloze č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu 
semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu 
a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených 
za pozemky určené k plnění funkcí lesa, přičemž započitatelní jedinci z přirozeného 
zmlazení musí splňovat přinejmenším podmínky stanovené pro sazenice lesních 
dřevin přílohou č. 2 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 
Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších 
předpisů; D jinak C. 

 
i) Seznam předkládaných příloh 

Přílohy předkládané při či po podání Žádosti o dotaci na MAS 
1) Souhlas odborného lesního hospodáře (OLH) s technickým řešením projektu, 

předvyplněný vzor bude součástí formuláře Žádosti o dotaci – prostá kopie. 
2) Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti odborného 

lesního hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů) – prostá kopie. 
Osoba, které je udělena licence, musí být shodná s osobou, která potvrdila Souhlas 
odborného lesního hospodáře (viz bod 1). 

3) Kopie obrysové lesnické mapy se zakreslením předmětu projektu. 
 
j) Indikátory výstupů 

92702 Počet podpořených operací (akcí) 
93001 Celková plocha (ha) 

                                                           
41

 Podpora podle tohoto nařízení se považuje za podporu s motivačním účinkem, pokud žadatel/příjemce 
dotace před zahájením prací na projektu předložil Žádost o dotaci. Zahájením prací se rozumí zahájení 
stavebních prací, a dále první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku 
se investice stává nezvratnou. Za zahájení prací se nepovažují přípravné práce, jako je získání odpovídajícího 
povolení stavebního úřadu. Nelze však zahájit práce, které jsou obsahem tohoto povolení. Projektem se pro 
tento účel nerozumí pouze výdaje, ze kterých je stanovena dotace, ale celý komplex činností realizovaných 
žadatelem za účelem dosažení cíle projektu – např. představovaný obsahem stavebního povolení. 
42

 V případě, že základní dřevina je zároveň meliorační a zpevňující, je pro potřeby tohoto opatření považována 
za MZD. 
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k) Indikátory výsledků 

Závazný indikátor není stanoven. 

  


